
322 YTIRANDE VID LANTDAGEN 23.111 1877

förhållande vid vårt universitet, som numera skiljer det från de
svenska. Här var också fordom biskopen vicekansier för universitetet.
Han var en man, som sjelf hade hört universitetet till; hans intresse
för universitetet var egentligen det vetenskapiiga intresset och under
visningens intressen. Vi känna ocksä frän vår äldre historie, hvilket
stort infiytande biskoparne i Abo hade, och hvilken möda de gåfvo sig
att förse universitetet med lärare. Jag tror att universitetet på senare
tider, jag viii visst icke säga den aura senaste, men ända sedan
erkebiskop Tengström afträdde från vicekanslerplatsen, varit i saknad

10 af någon sådan vetenskapens gynnare. som skulie hafva lagt sig
synnerlig vinn om att förse universitetet med dugiiga lärare. En sådan
skulle nog också icke glömma att tillhålla hvarje professor, hvilken
närmare sig sin emerti-älder, att föreslå någon duglig man till sin
efterträdare. Alla dessa omständigheter, som äro för värt universitet
speciella, torde icke kunna ändras, och min öfvertygelse är att de skola
aura minst ändras derigenom, att denna petition antages. Mä hellre
ifrigt begagnas det privilegium universitetets konsistorium har att
föreslå extra professorer; må tiilräcklig uppmuntran iemnas ät unga
män, som visa någon vetenskaplig häg och förmäga. så torde aldrig

20 heller personer komma att saknas. hvilka med heder kunna föresläs till
sådana extra professioner. De biifva icke några fasta tjenster, som
under alla förhällanden mäste besättas, sedan den extra professorn
afgått. Han kan efterträda en ordinarie professor eller icke. men han
bör efter hand erhålla en lön lika med ordinarie professorns. Vid hans
afgång är piatsen tom, den skall icke nödvändigtvis besättas, oafsedt,
om subjekter lämpiiga till platsen finnas eller icke. Jag vill dock icke
afstyrka utskottsbetänkandets antagande, emedan jag är öfvertygad,
att det är förgäfves, och ber om förlätelse, att jag likväl upptagit det
höglofliga ståndets tid.
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Herr Siietlinan: Förenande rnig med de reservanter som yttrat sig emot
indragning af kronofogdetjensterna, färjag också förena mig med de af
herrar Molander och von Alfthan uttalade äsigter, att i stället ständer
na mätte anhålla om indragning af häradsskrifvaretjensterna och om

40 öfverförande af häradsskrifvarnes åligganden uppå kronofogdarne.

116 PROPOSITIONEN »OM INFÖRANDE AF
ALLMAN VARNEPLIGT» 1 FORHÅLLANDE TILL §
531 LANDTDAGSORDNINGENO
Morgonbladet no 75, 3.IV 1877

Det moment i § 53 i Landtdagsordningen, som här afses. har följande
50 lydelse:

»Dä förslag till ändring i grundlag eller uppgiften angäende stats
verkets tillstånd till utskott förvisas, mä öfverläggning ej inom något
stånd förehafvas»;

Man har nu velat anse, att på grund afdetta stadgande öfverläggning
i ständen vid remiss af propositionen »Om införande af värnepiigt»


